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O Industriali é um jogo digital de estratégia que se passa na 
Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, mais precisamente no momento 
histórico que deu início ao que se conhece como Revolução Industrial. 
Desenvolvido pelo grupo Comunidades Virtuais (UNEB), trata-se de 
game gratuito que foi financiado pela Secretaria de Educação do 
Estado da Bahia.
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oRiEntAçõES PEdAgógicAS 

Este livreto de Orientações Pedagógicas tem o objetivo 
instruir o educador no uso do jogo Industriali enquanto 
possibilidade pedagógica durante o ensino da História.

Serão apresentadas aqui as possibilidades que o jogo dispõe, 
quais assuntos são abordados em sua narrativ e algumas 
sugestões de aplicação do jogo em sala de aula.

APRESEntAção

 O Industriali é um jogo de construção e gerenciamento de 
cidades baseado em conteúdos históricos conectados com o 
ensino da Revolução Industrial.

Parte de um projeto de cinco jogos elaborados para os  
Centros Juvenis de Ciência e Tecnologia, o Industriali tem 
por intenção imergir o estudante no contexto do início da era 
da revolução industrial. Apresentando o tema de uma forma 
lúdica e criativa, visando ganhar o interesse dos estudantes 
pelo estudo da história mundial.

Convidamos você, educador, a entrar conosco nesta 
narrativa alternativa e incentivar seus alunos a descobrir 
novos horizontes.



8

gAmES E APREndizAgEm

Cada vez mais, pesquisadores e desenvolvedores do Brasil 
e de outras partes do mundo discutem sobre a possibilidade 
de utilizar os games na educação. Não somente como meros 
instrumentos para fins recreativos, mas como fomentadores 
e potencializadores de novas aprendizagens, tanto no que se 
refere aos aspectos cognitivos como afetivos. O interesse de 
articular essas duas áreas, aparentemente opostas para alguns, 
acontece devido a vários fatores, como por exemplo: a forma 
de lidar com o erro e fracasso no jogo; pesquisas empíricas 
que apontam influências positivas provocadas pelos games 
aos jogadores; familiaridade da geracional do estudantes com 
esses jogos, que conseguem unir simultaneamente diferentes 
linguagens; o destaque alcançado pelos games como expoente 
da cultura lúdica contemporânea; a crescente inserção dos jogos 
no cotidiano das pessoas por meio de consoles móveis e redes 
sociais;  a capacidade dos games propiciar aos jogadores um 
ambiente de aprendizagem motivador, desafiador, atraente, 
divertido e prazeroso; dentre outros.

Assim, mesmo interagindo com games que enfatizam 
apenas o entretenimento e a pura diversão, é possível que 
o jogador tenha oportunidade de construir conhecimentos, 
provenientes de um aprendizado mais significativo e atuante, 
na medida em que participa desse processo como co-autor e 
não coadjuvante. 

É dentro desse contexto que o jogo de estratégia Industriali 
assume o desafio de proporcionar aprendizagem de uma 
maneira divertida, envolvendo a compreensão sobre o 
gerenciamento de recursos conectado com elementos históricos 
da Revolução Industrial. Por meio desse game, é possível, 
mesmo sem perceber, adquirir experiência e noções básicas 
do processo de acúmulo de recurso, da lógica de produção e 
mercado, da localização geográfica e das principais condições 
estruturais que consolidaram a trajetória histórica da 
Revolução Industrial. Durante o game, o jogador é convocado 
a assumir a responsabilidade do desenvolvimento produtivo 



9

e tecnológico de cidades inglesas, através de uma lógica de 
jogabilidade que se assemelha ao jogo comercial SimCity. 
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A REvolução induStRiAl

Ao conjunto de mudanças ocorridas na forma de produzir a 
partir da segunda metade do século XVIII foi dado o nome de 
Revolução Industrial. Entre as mudanças mais importantes 
do período destacamos a introdução das máquinas mecânicas 
e a vapor substituindo as atividades manuais e a produção em 
larga escala.

É importante entender que a Revolução Industrial não foi 
um momento estanque. Já nos séculos XVI e XVII notavam-
se mudanças no campo que anunciavam o que estava por vir. 
O implemento de novas técnicas agrícolas como a seleção de 
sementes, a rotação de culturas e o plantio de novos produtos 
aumentou a produtividade e conduziu a produção agrícola 
para um novo patamar que superava a subsistência e visava 
agora o comércio externo. A melhoria nas condições de vida 
e o aumento da produtividade fizeram a população explodir 
em números reais. Os cercamentos das terras liberaram do 
campo a mão-de-obra necessária para a indústria nos seus 
primórdios.

O vapor produzido pelo aquecimento da água passou a ser 
utilizado para impulsionar as máquinas e provocou mudanças 
que afetaram não somente a produtividade na indústria têxtil. 
O transporte de produtos e pessoas foi também modificado 
com o surgimentos dos trens a vapor, um dos símbolos da 
Revolução Industrial.

Nesse processo há que se destacar algumas consequências, 
a exemplo da exploração da mão-de-obra dos trabalhadores, 
fossem eles homens, mulheres ou crianças, para os quais a 
jornada de trabalho chegava até 14 horas diárias. Tal panorama 
de exploração gerou formas diversas de oposição, a exemplo 
do ludismo.

Foi a Revolução Industrial responsável por provocar 
mudanças substanciais nas estruturas da sociedade europeia e 
levou seus reflexos ao mundo, contribuindo para a afirmação 
do Capitalismo Industrial.
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gAmES E HiStóRiA

Utilizada como fonte de inspiração para o teatro, cinema, 
quadrinhos, a História nos últimos anos com o surgimento e 
evolução dos games passou também a inspirar este universo. 
A utilização dos eventos, fatos históricos e personalidades 
históricas para incrementar ou mesmo ser o ponto principal 
das narrativas dos games, são marcas de jogos como Tríade, 
Búzios – Ecos da Liberdade, Age of Empires, God of War, 
Assassin’s Creed, estes são somente alguns exemplos do que a 
partir de agora passaremos a chamar de history games.

Como simulacro da realidade, os history games não 
apresentam em sua essência os fatos, eventos ou figuras 
históricas de forma fidedigna, pois também representam um 
pouco da visão de mundo daqueles que os criaram. Apesar 
de possibilitarem uma “visualização” dos fatos e eventos 
históricos, como o cinema e do teatro, os history games 
também avançam neste processo, quando permitem a imersão 
do interator no mundo simulado, pois em muitos momentos, 
este são convidados a tomar decisões, que se aproximam em 
alguns casos das decisões que foram tomadas no contexto real 
e, que fizeram a diferença no crescimento ou ruína de uma 
civilização por exemplo.

A relação Games e História, vai além do mero registro e 
da representação de personagens, eventos ou fatos históricos. 
Para mediação no ensino de história, os games nos permitem 
refletir, analisar e discutir sobre conceitos históricos, 
posicionamentos políticos, formas de vestir e agir, tomada de 
decisões, permitindo desta forma, que o estudante participe 
de forma ativa do processo de construção do pensamento 
histórico. 
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o induStRiAli

O Industriali é um jogo estilo “construtor de cidades”em 
que o jogador é imerso na europa contemporânea à Revolução 
Industrial, sendo responsável por gerenciar cidades á beira 
da industrialização e presenciando em pequena esala o 
desenvolvimento e mudanças políticas, sociais e ambientais 
que ocorreram nas cidades reais que participaram desse 
processo.

AS fASES

Fase 1

Esta fase se passa na região de “West Midlands”, 
representando uma cidade rural da Inglaterra no período que 
antecedeu a Revolução Industrial. Aqui o jogador é apresentado 
às primeiras mudanças que ocorreram nas cidades com 
a chegada das novas ferramentas que culminaram na 
industrialização.
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Fase 2

 

Esta fase se passa na cidade de “London”, representando 
a Londres da época da Industrialização. Nessa fase o jogador 
precisa gerenciar a cidade e suas fábricas, a expansão da 
indústria e suas consequências sociais e ambientais. É visível 
ao jogador durante a jornada as mudanças ocorridas no cenário 
e nos modos de produção durante a fase 1 e 2, sendo de fácil 
percepção os impactos causados pela industrialização. 

AS conStRuçõES
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 É grande a variedade de construções a que o jogador tem 
acesso no Industriali. É possível construir casas, fazendas, 
colocar estradas, árvores, criar fábricas e até mesmo construir 
uma ferrovia como objetivo final. Cada construção tem suas 
especificidades e funções, apresentando ao jogador algumas 
características importantes à época da Revolução Industrial. 

oS objEtivoS

Cada fase no Industriali possui um objetivo principal. Na 
Fase 1, o jogador precisa construir a Iron Bridge, uma ponte 
de ferro que garantirá acesso às minas de ferro e carvão que 
serão necessárias à industrialização. Na Fase 2, o jogador 
precisará construir a ferrovia, garantindo assim a expansão 
da produção industrial. Até atingir essas metas principais, o 
jogador precisará cumprir uma quantidade de pequenas metas 
distruibuídas em níveis.

contRolES

O jogador utilizará o mouse para controlar as ações na 
interface e a câmera.

Além disso, ele poderá utilizar as teclas W, A, S e D para 
mover a câmera e o botão ESC para entrar em pause e sair 
remover as telas durante o jogo. 



15

APlicAçõES nA SAlA 

O game Industriali, pode ser aplicado de diferentes formas 
no contexto da das aulas de história. Por ser um game de 
simulação e estratégia que nos permite “vivenciar” momentos 
que vão dos fatores primários à consolidação da Revolução 
Industrial, uma série de possibilidades são constituídas.

•	 Análise	 sobre	 o	 processo	 de	 exploração	 da	 massa	
proletária no processo produtivo através da análise dos quadros 
de produção, a partir da escolha do contexto da execução do 
trabalho.

Sugere-se que os estudantes façam um estudo comparativo 
dos quadros, refletindo sobre a exploração por que passavam 
homens, mulheres e crianças no período. Analisando nestes 
caso a jornada de trabalho, o volume da produção, a quantidade 
de operários na fábrica e o valor dos salários de cada um 
destes segmentos.

•	 Apresentação	 e	 Reflexão	 sobre	 a	 ideia	 de	 processo	
presente na Revolução Industrial

Na dinâmica do jogo, a divisão em duas fases apresenta 
aos estudantes um processo de evolução tecnológica, pois 
vamos de West Midlands no século XVII até Londres no século 
XIX. Uma perspectiva interessante para a sala de aula após 
a interação com o jogo é o debate sobre as transformações 
percebidas pelos estudantes no contexto das duas fases do jogo.

•	 Debate	sobre	os	reflexos	do	processo	de	industrialização	
ocorridas a partir do século XVII.

Uma boa opção ao utilizar o jogo, é debater sobre os 
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reflexos da Revolução Industrial sobre a sociedade, economia 
e organização das cidades, no decorrer do jogo, a medida que a 
interação ocorre, uma série de mensagens são disponibilizadas 
a partir das escolhas dos jogadores. Um mapeamento destas 
mensagens e posterior debate sobre o seu conteúdo relacionando 
com a análise dos reflexos da Revolução Industrial é uma 
possibilidade.

•	 Análise	sobre	permanências	e	mudanças	no	desenrolar	
do contexto histórico.

A partir da interação teremos uma possível identificação 
dos principais aspectos e reflexos das transformações 
decorrentes da Revolução Industrial, os dados coletados dão 
margem para que se trace um paralelo analítico entre as 
permanências e transformações no decorrer dos séculos de 
Revolução Industrial.
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REfERênciAS ARtíSticAS

Na tentativa de amenizar a abordagem desse tema sério e 
muitas vezes dramático, a arte foi pautada sobre a ótica de 
uma criança em relação a Revolução Industrial. O personagem 
central do jogo é Kidd e pode ser visto representado em diversos 
momentos da narrativa.

PESquiSA dE REfERênciA PARA A ARtE

•	 Construtivismo:	Movimento	 artístico	 que	 basicamente	
refletia as alterações provocadas pela revolução industrial na 
vida cotidiana daquele período; 
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•	 Cartazes	Soviéticos:	Criados	no	século	XIX,	com	estética	
artística inicialmente minimalista, lembrando a Bauhaus que 
teve forte e decisiva influência sobre o movimento artístico de 
vanguarda do século XX, chegando a propiciar o movimento 
dos construtivistas quando renunciaram a própria arte em 
favor da “construção de um novo ideal”;

    

•	 	 Steam	 Punk:	 Conhecido	 como	 um	 gênero	 de	 ficção	
cientifica, atualmente se consolida como um estilo que mescla 
as ambientações da era vitoriana ou de outras eras, com uma 
improvável tecnologia mais avançada que a daquela época. 
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dEfinição dE gênERo E ARtE

•	 Gênero:	City	Builder	(Construção	de	cidade)

•	 Cenário:	 Perspectiva	 Isométrica:	 Técnica	 que	 permite	
simular a representação de objetos tridimensionais em 
superfícies bidimensionais.

              

•	 O	estilo	usado	para	as	ilustrações	é	o	cartum.	

               

•	 Já	as	demais	ilustrações,	não	atendem	escalas	técnicas	
de proporção, tendo o bom senso como parâmetro para sua 
aplicação no cenário.
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coRES

O esquema de cores é composto pelas neutras e não 
saturadas, condizentes com as referências pesquisadas de 
imagens e pinturas da época e do local. 

                  

Foram usados Brushes (pinceis) específicos para a criação 
de texturas e noises (ruídos).

Em alguns casos, a arte simula o preto e branco com tons 
médios de cinza e sépia.
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A mARcA

Sua composição é representada através de elementos que 
contextualizam e justificam o período abordado;

                       

•	 A	 faixa	 representa	 as	 bandeiras	 levantadas	 pelas	
manifestações. 

•	O	relógio	e	as	engrenagens	dialogam	com	a	época.	

•	O	ponteiro	tem	estilo	desenvolvido	para	os	relógios	de	bolso	
europeus da época. Ele marca 17h  e os  60 min, representam a 
data da primeira etapa da revolução que ocorreu na Inglaterra 
em 1760.
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Veja os outros jogos desenvolvidos pelo Comunidades 
Virtuais em parceria com a Secretaria de Educação do Estado 
da Bahia:

Brasil 2014: Jogo de Gerenciamento de Cidade preparação 
da cidade de Salvador para a Copa do Mundo de 2014.

In Situ: Jogo de Tower Defense com a temática de biologia  
exemplificando o sistema imunológico.

D.O.M.: Jogo Puzzle/Plataforma com conceitos matemáticos 
que envolvem equações quadráticas.

Janus:	Jogo	de	Hide	&	Seek	para	redes	sociais,	que	aborda	
temas relacionados a adolescência.

joguE tAmbém




